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Mısır 
maliyesi 

Nuhas paşa Hitleri 
ziyaretten sonra 
döneceğim, diyor .. 
Ankara 5 - Nuhas paşa 

Havasın bir muhabirine 
Mısırın parasının kiymetten 
düşeceğı haberini tekziple 
" Mısır, engin ölkedir. Ma
liyesi sağlam, bütcesi müte· 
vazındır.,, demiştir. Yakın
da hitleri ziyaretle Mısıra 

hareket edecektır. 

İzmirde 
üzüm satışı 

Ankaara 5 - bu hafta 
lzmir borsasında ümüm ve 
iucir üzerinde hararetle sa
tış olmuştuştur. Bu me'Vsim 
196,080 çuval üzüm 704,554 
çuval da incir satılmıştır. 

Kontenjan 
meselesı ... 

Fransa ve Amerikada 
vaziyetler .. 

Ankara 5 - Kontanjana 
tabi 1 O kadar maddenin 
kaldırılması, gümrük fiat
larının indirilmesi hakkın
da Fransız hükametince alı-

1 
nan tedbirler me'Vzuubahs e
den Nevyork Times, bunun 
üç taraflı ittifak kadar mü· 
him olduğunu yazarak bu 
kararın büyük manası var
dır. Çünkü ne lngiltere ne 
Amerika paralarını kıymet
ten düşürdükleri zaman 
tô.rif elerini indirmemişlerdır 
diyor. 

Kadın tayyareci 
Ankara 5 - Kadın tay

Yareci }an batten bu sabah 
tek başına yeni Zelandda 
havai anmıştır. 

Hava, 
vapurlar 

Hava dün öğle üstü boz• 
hauş, şiddetli fırtına başla
'11ış, akşama doğr.u yağmur 

Yağmıştır. lstanbula kalka
cak olan limandaki Tarı 
'tlapuru, fırtınanın şiddetin · 

den gük ve yolcu alamıga
"ak daha sabahtan Pulatana 
limanına ıitmiş ıcceyi ora
da ıeçirmiştir. lstanbuldan 
dün ekşam limanımıza ge
lecek olan lzmir vapuru 
da doğru Pulatanaya ,gire · 
tek ıece orada kalmıştır. 

Bu sabah fırtına hafifle
ltılı. her iki vapur limanı· 
ltııta ıelmiş, lzmir vapuru 
~lcusunu vererek Rizeye, 
orı vapuru yolcu ve gük 

Qfarak lstanbula hareket 
~fılerdir. 

İktisat ve Maliye vekillerimiz 
GOROŞLER DUYUŞLAR 

doğu illerinde tetkikat yaphlar 
iki hususun tavzih ve tasrihi .. 

Dün bay Süleyman Mahiri 

Koyun ihracatr meselesi üzerinde alôkadarlarla 
ı. konuştular düşünce ve isteklerini sordular 

parkta yalniz oturur görüne~ ya· 
nına gittim. Maksadım lcendisin
den bir yazımdan ne intiba etti. 
ğini Öğrenmekti .. Müsbet bir tec;ir 
bıraktızını ve bırakac.ığını umdu
ğum yazımın menfi tesir uyan
dırdığını bana söyleyince çok 
müteessir oldum. Her nekadar 
hususiyette mebus olmak sevd3-
ıile başı meşgul olanla latif eleşil
mekte bir mahzur görülmüyoria 
da gazete sütunundıı. bu mevzu 
içinden kendi adının hatta Celal 
Pulatanalının dahi adının geçmesi
nin ve ittihaf ın yerinde olmadığının 
takdir edilmesini bana bir itab ve 
hitaple ihtar edea bu sayrı değer 
arkadaşın izahından sonra kendi
sine hale verdim ve kendilerine 
yaptığım ittiaafi reri alarak o ya· 
zıda zımni dahi olsa kendilerine 
hiç bir harf, kelime, cjmlenin 
matuf ve şamil olmadığını, yazı· 

daki mebus olmak, mebusluk pe
şinde koşmak, yüz geri dönmekle 
zerre kadar ilgileri bulunmadı~ını 

apaçık olarak burada bugün ef. 
kirıumumiyeye arzını bir vazife 
bilirim : Maksadım « kızım sana 
söylüyorum, gelinim sen işit :& 

tea ibantti... 

Ankara 5 - Doğu illerimizde tetkik gezisinde bulunan iktisat ve Maliye vekille 
rimiz Erzuruma gelmişler, tetkikat/arı arasında doğu illerinin servetini teşkil eden 
Keçi, Koyun ihracatı hakkında noktai nazarlarını izah, alakadarların hu husustaki 
düşünce ve isteklerini sormuş ve dinlemişler. iş bankasının vaziyet. faaliyeti hakkında 
da izahat almışlardır. 

Fındık 
Fiatları 

Fındık fiatları bir kaç 
gündenberi istekliliğini mu-
h•f aza etmektedir. Dün bor
sada hazır fındık içleri f op 
Trabzon 65 kuruşa kadar 
satılmıştır. bugünkü borsada 
65 kuruş on paraya kadar 
talip zuhur etmiş isede f ab
rıkacılar bu fiatlara yanaş-
mamış/ardır. Piyasada mal 
aranmaktadır. fazla talebe 
karşı arz çok noksandır. 

ihtilas 
muhakemesi 

Belediye mezbahası ihtilas 
meselesinden ötürü iki me
murun muhakemesine dün 
başlanmıştır. Sorğu hakimi 
dün öğleden önce mezbaha 
memuru Asımı, öğleden son
ra da belediye muhasibi 
Osmanı sorguya çekmiştir. 

ispanya 
ve devletler 

İtalyan ve Sovyet dele
geleri arasında münakaşa 

londra - ispanya işleri
ne ademi müdahale komite
si. dün ltalyan ve sovyet 
delegasyonları arasında vu 
kubulan ciddi münakaşa do· 
layısile önümüzdeki hafta 
dan evvel toplanmıyacaktır, 

Asiler yeni kuvvet 
getiriyorlar 

Dikkatler 
Belediye ilkbaharda 

Otobüs işletecek 
Belediyenin otobüs işlet

me kararı üzerine şimdiye 
kadar bir çok firmalardan 
belediyeye yapılan teklif on 
beşi bulmuştur. 

Gümrük istisnası hakkın· 
daki kanun meriyete gir· 
dikten sonra Belediye bu 
teklifleri yapan şirketlerden 
birine otobüsleri siparış ede
cektir. 

Belediye işletme işine ilk· 
baharda başlıyacaktır. 

Yeniyol - /şittiğimiH 
göre ikinci Teşrinde topla
nacak olan bizim Belediye 
meclisi va/ası da lstanbul 
belediyesinin yukarıdaki ka
rnrından ilham alarak Trab· 
zon için bir otobüs teşkıla-
tının lüzumlu ve fay dalı 
olacağı kararını verecek '1e 
verdiği bu kararı da ber
mutat tef teri mahsusuna 
kaydettirecektir I 

Gelenler 

ispanyada 
vaziyet 

Ankara 5 - Nasyona
listler, bilbaoga 30 kilo 
metre gak/aşmışlardır. 

Ekonomi 
Mısır piyasÇJsı 

düşük 
İstanbul piyasasında yeni mı

sır piyasası mahsulll Qzerlnde 
yapıhn muameleler de flyatla
nn dG,,ak oldutu &örfttmekte
dır. 

Mısır istihsal eden mıntaka
larımızın Çôğundan henüz mah-
sul alınmamış olduğundan fi
yatların istikrarı ancak mısır 

rekoltesi anlaşaldıktan sonra 
mUmkün olacaktır. 

Dıı piyasada ınnhlm miktar· 
da mmr istihsal eden memle
ketlerden biri de Romanyadır. 

lstanbula gelen haberlere göre 
lbrailde yenl mahsulün vagonu 
25.000 ile 22,500 ley arasında 
satılmıştır. 

Fiyat geçen seneye nazaran 
dllşüktpr. Romanyanın bu sene
ki mısır rekoltesi 4,000,000 ton 

Üçüncü Umumi Müfettiş tabmln edilmektedir. Yalnız bu-
nun 500,000 tonu ihraç edile· 

lik askeri müşaviri B. Ce- ceklir. 

vad Baydar, adli müşaviri Şimal memleketleri yaş 
B. Selamı, istatıstik şefi 
B. Riza, şifre memuru B. meyva almak istiyorlar 
Nazmı dün Erzurumdan Şlmal memleketleri tüccarla-
şehrimize gelmişlerdir. rından tanınmış bir kaç firma 
------------ı TUrkoflse müracaat ederek kle

Her gün rlngten yaş meyva satınalmak 
istediklerini btldlrmişlerdir. 

• • • 
Parkta enerjik ba:o başkanı-

mızla otururken ticaret odasının 

rayretli, gen; ve odada varlıklar 
yaratmağa üzenmiş olan başkanı 
bay Atif Saruhan beni yazihanele· 
!erine davet ettiler. Gittim. Hoş 
beşden sonra « Yeni yol » u önü
ne çekerek : 

- Hariçte iyi tesir bırakmıya
cak bir yazınızı okudum, dıyerek 

ıerzinişte bulundular. 
Filhakika yazınızdaki hal ve 

keyfiyet doğrudur, hiddetinizde 
halclısınız .. Yalnız hangi tüccar, 
hangi adam « Hava Tehlikesine 

karşı, vatan müdafaasına kar
şı ,, vazifesini, kendisinden istenen 
yardımı yapmaktan çekinmiş, kaç· 
mış ise tasrihen yazmanız daha 
dotru olurdu .. Çünkü yakalarında 
tayyare rozeti taşıyan yurdsever 
diter tüccarlarımızı ayırd et-

Tanzifat 
ve tenvirat 
resimleri 

Kış Bu firmalar yaş meyvaların Belediye tanzifat ve ten-

ve fakirler .. i ihraç şartlarını s1rmak.ta ve ge- virat resimlerinin tahsiline 
lecek seneler için bu ticareti başlamıştır. Bu resimler se

Havalar d a h 8 şimdiden ! daha geni~ mikyasta devam et· nelerden beri yığılmış oldu 
ağırlığını gösteriyor. Bir kilo tirmek arzusunda bulundnkla- g·u için bir haylı yekun tut 
kömür beş kuruşa çıkta, 1'1n- 1 rını ll"v d k Tn k meyva 

a e e ere r maktadır, Hane başına hu 
dık kabuğunun çuvalı otuz ltıracatcı flrIWlları ile tanıştırıl-
kuruş, ama onu da yarın, so- malarını lsleımektedirler. iki resimden on onheş lira-
~ukların bastırma anlarında Tllrkofls, alakadar ihracatçı- dan güz liraya kadar isa-
kırk elli kuruşa salmak sev-

1 
lan vaziyetten haberdar etmiş- bet etm~ktedir. T anzi/at ten-

dasile salmak istemiyorlar. tir. virat gibi resimleri on onbeı 
Memlekette dnşıpıış aile- 1 1 B .1 l K h t• sene yıjaralc lcabartmalc 

ler, hakikaten r a k i r olan, ' rezı ya i e a ve l• mülcelle/ler için iyi bir şey 
fakat dilenmek şöyle dursun ! caretimiz iyi safhada olmıgor. Bu gibi resimler 
derdini açlı~ını bile belli et- 1 k Takas usultı lle Brezllyadan seneden sent1ye, muayyen ta • memeae çalı~an insanlar var-

senede vasatl olarak dört mil- sıt zamanlarınd muntazadır. Bu gibilere karıtı beledi-
yon kilo kadar ithal etmekte man tahsil edilmelidirki, ye ve kızılayın dUşllnülmUş 

yardım vaıiyetleri varmıdır, olduğumuz kahve ticareti git- hem 6elediye varıdatı eksik 
bilmiyoruz, eğer yoksa, be- tikçe inkişaf etmektedir. fiğe uğramamış olsun, hem 
nnz kar kapıyı kapatmadan Brezilyaya kahveye mukabil J h l'- '- b b k 

maden kömürU, zeytin ya~ı gl- ae a ~ ~a aran üyü ye 
düşllnülmelidir l k • l k J [ k 

memiş olmanızın he"keste Trab
zonda tayyare ianesini vermiyen· 
lerin üç beş kişi değil bir çokları 
olduğu fikrini uyandırııcağını zan· 
nediyorıım. dediler. 

Kendilerine hak verdim. Fakat 
izah ve tasrih edeyim ki yazım 

inc~den inc! ye tahlil edilerek o
kunursa bütün tüccırlar kasdedil
miş değil, belki mahdut beş on 
kişi olduğu anlaşılır.. Sonra bu 
beş on kişiyi teker teker adlarile 
yazmak ve teşhir etmek için he
nuz vahıt ve miad gelmemiştir. 
V 'lktın ve işin nezaketi dikkate 
alınmıştır. 

Vatani işde, memleket işinde 
müsamaha, likaydi, ihmal, dikkat
sizlik olamaz.. Vatani işde, mem
leket işinde bütün duygular, bü
tün şuurlar, biltün varlıklar elek
triklqmiş, harekette, dikkatte bu
lunmak gerektir. 

Memleket, millet işinde hatır, 
gönüle bakılmaz.. Aykınlıg-a şid

detle çarpmak lazımdır. • 

Yurdun yüceliği, menfaatı bu
nu amirdir 1 Yurda hizmet e".len
lerle, yl.ird hizmetinden kaçanlar 
liyık oldukları şeref veya nikbeti 
aönneue yani bundan1ayda )'eri
ne arar ırörBr.. f edakirlak ve 
feragat en önde ve en başta ola. 
rak vatan ve millet işinde göste
rilmek lılzımdır .• Atatürkümüzden, 
lsmet lnönümüzden ders alan, Ö· 

tüd alan bizler bunu böyle biliriz. 
Deferli Ticuet odası başkanı

mızın Trabzonu ve Trabzon tüc. 
carlarını korumak maksadile bana 
yaptığı ikazı vesile ederek ben 
bu satırlarda Trabzon tüccar ve 
halkını korumak için bu ikazları 
tekrarlamayı faydalı buldum ... 

Ce'Vdet Alap 

Damla damla 

Bir yol tutmak, 
Bir iş yapmak gerek .. 
lçımizde var dinmeyen bir sızı .• 

Bakımsı:ı: halidir o Trabzonumu-
zun.. Zaman zaman nükseder de 
içimi:ı:de, vesile verir dilimizden 
sitemler dökülmesine.. Daima dert 
yanarı:ı: • belediyeye kendinden, 
hep ona şikayet ederiz onu.. De
riz ki: Tut bir yol, yap bir iş, gi· 
dilec~k bir yo~ yapılacak bir iş, 
yokmu şehirde sanki 1.. 

Hangi semte baksan boşa gi
der bir lahza bakış, hangi dıvara 
atsan bir mala, derki, istemem ta
mir.. Faraza açsak su yollarını, 
çeşmeler taşar da bo,ıar mı biLJ 
dersin ?. Yoksa sele mi gider ev
lerimiz ?... Ezkaza yapılsa bir 
kanalizasyon, gübresiz mi kalır 
sokaklar ? Sonra / çoraklaşır da 
ot bitmez mi dersin oralarda ... 

Hayal bu ya : Yapılsa güllü, 
çiçekli bir park, etmez miyiz biz 
onu hergün tevaf. Soldurur muyuz 
onla:- ı koklamadan tcaba 1.. Hani 
olsa parke uzun sokak, bulamaz 
mıyıL kayıl:la yü:ı:ecek bir göl ? 
Olsa meydanda bir asfı.lt barça, 
katranlara yapışır kalır mıyız biz 
o yolda.. Tutulacak yol, yapıla· 
c* iş hep işte bunlar, Yürümez 
bu işler böyle durmakla .. Tiz ola

lım da biraz, varsın mukadderse 

Cebelüttarık - Reuter 
ajansına bildirildiğine göre, 
nasyonalistler Madrit cep
hesine Afrikadan geni as 
ker kıtaları getirmişlerdir. 

Bir torpido, 19 büyük mav
na ve dört tayyare' 200 
askeri almak üzere Centa 'ya 
ıemiştir. Sekiz bin nasyo
nalist askırden mürekkep 
bir kolu, süvari ve topçu 
kıta/arının iki kruvazörün 
yardımı ile bu haf ta içinde 
Malagaya taaTl'uz edeceği 
ıöglenmtktedir. · 

Yelliyol bi yerli malı sevketmemiıln lyl un er arşısınaa zor u 
,,,~ ... ----·--·----•' neticeler verdlQl eorıılmektedlr. ·çekmesin.. P. 

---------:--:ı--·-:--:--:---~--~------------~-

damen dolaşsın payimize .• 

' 

Acele sathk hırdavat mağazası Se mercilerde bir hırdavat majazası eıyası çok hesaplı olarak ıatılacaktır• 
: Gör,,.,lc 110 ıılnuık i~in motbaamııa mü''"'"" ıdilmelidir, 
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Sayfa 2 

Dokuzuncu ders 

Siyasal 
Partiler 

RECEP PEKER 

eder. Bu yolda da müstak
bel istilanın temellerini at 
mak "lJe kendileri için lazım 
olacak tesisleri kurmak kor
kusunu vaktinde sezmek 

Ekonomik ve kültürel 
yayılma 

Bir başka formül de son 
yıllarda kulaklar çarpmak
tadır : Kütürel ve ekono
mik yayılma: ( Ekspention ) 
Bu söz - devlet adı söyle
miyeceğim - dar bir sınır 
içi~de yaşayıp, geniş top
raKlar elde etmek isteyenler 
tar/ından ileri sürülmekte
dir. Guya, asla istila mev
zuubahis değildir. Hatta ne 
istifade ve nede onur bakı
mından korkulacak bir şekil 
yoktur. Yayılmak isteyen 
ulus, galmz kültürünü so
kacak, böylelikle bir dost
luk ve kendi lehine bir 
sevgi yaratmadan başka bir 
gaye kovalamıyacaktzr. 

Ekonomik yayılmaya .ge
lince, bunun istiklal üzerine 
yapacağı tesirlerin ne kadar 
vahim olacağını esasen gör
müş bulunuyoruz. 

Ulusal birlik 
Arkadaşlar, inkılab ve 

istiklali sayılı ders saatle 
rine sığabilecek çerçeve için
de gördük. Şimdi çok önem 
li saydığım mefhum/ardan 
birini daha söyleyeceğim : 
Bu, içinde yaşadığımız yüz 
yılda, bütün bu aziz varlık
ları kurtarıp koruya bilmek 
için en gerekli bir şarilır,
bu, ulusal birliktır. Ulusal 
birlik demek, aklı ve şuuru 
yerinde olan, biri ötekini 
tamamlayan ve seven, biri 
ötekinin lzakkkını ve şere 
/ini kollayan yurddaşların 
birliği ve beraberliğidir. 
f!u olmazsa inkılabın ve 
lstikliilm koruyucusu olan 
büyük kütla yok demektır. 
Bizi dağıtmak isteyecekler 
inan 1ıe bilgilerimizin ol
gonluğundan, ümitlerini ke
since, içimize ve aramıza 
ayrılığın zehrini sokma te
şe&büs ederler. Onun için 

- Arkası var -

NOTLAR 

Değirmende.-enin 
Beyanatı ........ . 

N eynpayım, kabahat bende 
değil artık~ yıllardır şu 

canım şehire akmamak, >;-U z1 • 

\'allı in .ınlan nare yalcm.ınıak 
için belediye ile olmadık mU
(',ıdelelern giriştim, hasta y 1t. 
tını olmadı, çamura battım ol
madı, ağladım, 8tzlndım, f erva
dundan dağlar Orktu, yamaçiar 
yOrüdil, nldı göttirdUler beni, 
kıırtulamadıoı yine belediyenin 
elinden: kaç gOncHlr iki kOrek
<'i ile bir knzınacıdaıı mürekkep 
bir tamirci kolu yine ıı ş u ş t u 
ba,.ımn, oıılnr akıtnuığa uğraşı. 

~ or, b e n akmamak için çalışı
yorum. Bilmem ki, bir mnlev
\ese lıukndnr i ti bar niçin?! 

1 

Eğer, bu Uç ki5ilik tamirci ko
hına gncum yetmez de cebren ve 
knhren nknrımm ~'ine, beni içen 
\'0 kullnnanlnrın miyde ve bnr
saklarındn hnsıl ve hadis ola
cak hastalıkların mcs'u\iyeti ba
nıı ntf edilmemelldlr, açık söyli
yorum : Kabahat bende değil ı 

F'..laınhlm ; Değir nder; 

/YEN/YOL} 

Müıhöm 
Sovyetler birliğin.deki müsabakalar: 

Bisiklet, Eskınm, Güreşte birinci geldik .. 
Ankara 5 - Odesadaki futbol maçım 2 - 7 kı.ı9bettik. Sovyetler birliğindeki müsabakalar bitmiştir. Neticede 

futbolda kaybetmiş, Bisiklet, Eskırun ve Güreşte kazanmış bulunuyoruz. Seyahat samimi bir hava içinde geçmiştir. 
Ekip bu akşam İstanbula haraket edecektir. 

Partide 
Kongreler 
başladı 

Şehrimiz C. H. Partisi 
kongreleri dün akşamdan 
itibaren başlamiştir. 

Dün gece Çömlekçi ocağı 
azaları Parti kurağmda se 
nelik kongrelerini yapmak 
iizere toplamış iselerde ek
seriyet olmadığından kon 
gre bu akşama tehir edil· 
miştir. 

Yarın akşam da yine par 
ti kurağında saat 20 de 
Kemerkaya, Yenicuma, Ga
zipaşa ocakları kongrelerini 
yapacaklardır. 

Sokaklar 
lambasız! 

Uzunsokak caddesi. Baki
oğlu mevkiinden tabanaya 
doğru kaç gecedir lambala
rı yatsudan sonra yanıyor. 

Her taraf yanarken burası 
niçin yanmıyor. anlaşılmadı 
gitti. 

lskenderpaşa mahallasinin 
kalhane sokağındaki 27 3 
numaralı lamba kaç gece
dir yanmıyor, halk, mahal
le halkı cayır cayır tenvi
rat parası verirken lamba
ları yakmak, boş gere prıra 
almak demek olmaz mı ? 

Okurlamız 

Ne diyor 

c 

Dünyada 

Neler oluyor 

·yaşamak 

isteyorsan ye ! 
20 Haziran 1869 da 3 üncü 

Napolyonun sofrasında şu yemek: 
ler varmış : 

Biftek, kızarmış patates, ala
turka pilav, jamborılu yumurta, 
ltalyanvari dana ciğeri, istakoz, 1 

donmuş et suyu,fasulya, krem ka
ramela ve saire ve saire ... 

Nasıl 1. • Bir de bugün tavsiye 
edilen bir yemek listesini yaza
lım : 

Çiy domatesle turp, bir parça 
külbastı, haşlanmış yeşil fasulye, 
yarım fincıın sı:de kahve ... 

Kral çalışıyor ! 
13 üncü yıldönümü kutlanan 

dost Yugoslavyanın kralı 2 nci 
Piyer çok çalışkandır. Derslerin. 
başka marangozluğa merakı var· 
dır. Küçük kral iskemleler, masa
ler, yapıyor. 

Diplomatlardan biri : 
- İşte bir kral, ki oturduğu 

tahtın neden ve nasıl yapıldığını 
biliyor 1 • demiş. 

Parayı ne yapacak 
Amerikan kongresi reisi Rüz

veltin ısrarına rağmen eski muha

riplere para dağılılmağa karar 
verdi. 

Bundan Şarl Stevensin hissesi

ne 700 dolar düşüyordu, fak at 
Şarl katilden idama malıküm edil
miş. Parayı kabul etmedi; 

- Ailem yok, artık paraya da 
ihtiyacıPı yok, istemem. 

Fakat bir kaç gün sonra cay
dı, parayı istetti. Bu 700 doları 

ne yapacağı henüz malüm değil. 

• 
Nürenberğ kongresinde 

Nürenberğ kongresine iştirak 

edenlerden başka, kongre &'Ünle
rinden Nürenberğde bulunmak üze
re milyonlarca kişi geldi. Bunlar 
nasıl beslendiler ? 

işte size bir istatistik. Kona-re 
günleri şunlar .satıldı; 

800,000 kilo et, 1,200,000 kilo 
sucuk, 100,000 kilo yag-, 50,000 
kilo şeker. 

Satılan bira miktarını hesak et
mek kabil olmamıştır. 

Disiplinli, proğramh belediye ... 
:~ Şehir halkının sıhhatini korumak ve kurtarmak için disip~ 

lin, işlerin yolunda ve düzeninde yürümesi için proğram 1 
Yaş kuru yiyecek satan 

bakkallar, sözde temizlik 
temin edilsin diye camekan
larla kapanacak, pişmeden 
yenecek gıda maddeleri ka ·• 
tiyen açık tutulmayacaktı. 
Kararlar verildi, fak at ve
rildi d'nil~in dige mi veri/ .. 

di, bakkallar gücenmesin 
diye mi vaz geçildi, her ne 
olduyse oldu, şehir içinde 
baştan başa bakkal dükkan 
/arı yine apaçık, ne came. 
kan yapıldı, ne cam takıldı 
yine bütün yaş ve çığ gıda 
maddeleri toz, toprp.k içinde 

tutulup toz, topral: içinde 

satılıyar. Disiplinli beledi

ye bakkalı değil, halkı, hal
kın sıhhatini düşünür, onu 
korur, onu kurtarır !. disip 

/inli belediye, çarşıda pazar
da sıhhate muzır ne! varsa 

hepsini yok eder, esnaf ara-

sında nizam ve intizam te

sis ve temin eder. Disiplin· 
gidiş, proğramlı işten çıkar, 

belediye, disiplinli belediye 

olmak için, 'daha önce proğ· 
ramlı beledi9e olmalıdır I 

& hirinciteşrİn 9J6 

Sağlık 

Köylüye 
öğütler 

Batıl Hekimler 
Köylünün en çok 
Tutulduğu hastalıklar. 

Yazan : 'l'ÜRKAN 
Durmuş Türkmenoğlu 
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her vatandaşın yüzünü kal
bini sevindiriyor. Bitin ne 
kadar çirkin 'Ve kötü zarar
larını söyledim şimdide LE· 
KELi HUMMADAN sakın· 
ma çarelerini yazıyorum: 

Hastaların üzerinde bu
lunabilmek/er en başta ol
mak üzre bitlerin imhasıdır 

Lekelilıumma salğın ve si
rayetinin önüne geçebilmesi 
için başka çare yoktur. 

Biraz sonra köylüyü ta
zip eden, sıhhi arızaya uğ-
ratan haşerelerden ve tu/ ey
lt hayvanlardan bahseder
ken bitten tekrar bahsede· 
ceğim. 

Lekelihummanın şimdilik 
umumi kabul ve tasvibe 
mazhar olmuş aşısı yoktur. 

Bir köyde Lekelihum
ma baş gösterirse 

Mektepte ne yabmalı ? 
Lekelihumma salğın ze

manında mektebi gayet te · 
miz tutmak, sık. sık bit mu· 
ayenesi yapılarar bitli ço
cukları temamen temizle 
ninı:iye kapar mektebe de· 
vamdan menetmek, Her han

gi bir ferdinde hastalık alan 
evin çocuklarını hastanın 

iyileşmesinden yirmi bir gün 
sonraya kadar mektebe al
mamak. işte okuyucularım 
sıze öğüt/erimden biriside 
budur. Bit baden bisliğin· 

den ileri gelir. Onun için 
yaçlı yağsız her ne yemek 
yerseniz yeyiniz mutlaka 
ellerinizi yıkayınız haftada 
bir kerre olsun sıcak ve 
sabunlu su ile bedeninizi 
yıkayınız. Saç ve sakalla
rınızı kesiniz ve lekelihum· 
ma denen bu pis hastalıja 
yakalanmayınız. Yakalan· 
mamak içinde beden temiz· 
liğine riayet ediniz. 

• Arkası var 



J Bi1incittıtin 936 r 

ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Van Bischoff 

• . .,_ Sag/a 3 

•1!~~~mı11~1!!!~!!~~!!~111~~!!!!!~~!!~!• E!!E.a ~§ 

Mehmet Mercan tW 
Üzümleri, taze olarak muhafaza ettnek usulleri... rll 

Ö"ütler -g ~ . - -~-Köylülerimize 
.... ...... 4.-

Avusturyanın Ankara 
Elçiliti sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 

Gerek bağlarınızda sulde salkımların biraz mumu ile gÜzelce örtü- Lôstik ve maden üzerine PJJ 
yetişen ve gerek ha- kuruması, suyunun çe- lür. Bunda ela salkımla- =~ Tamğa, mühür, imza imalôti •ı 
nçtan satın alacagız il- kilmesi lazımdır; ayni rın birbirlerine temas ~== 
zümleri, muhtelif şekil- zamanda birbirlerine etmemesi matluptur. ---~ Saat, Fenni Gözlük, alat ve edevatları r• Burhan Belge 
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lmparatorluğun içerdeki mllş
knıatı, devletlerin ihtirasları ve 
bıristlyan eyaletlerin kurtuluş 
arzuları, çok bnynktn. Kaza, 
Mahmud'tan sonra gelen padi
şahların haflfmeşrebllkleri ve 
israfları ve bele Abdtllhamid'in 
korkulan da çok bllyllktn. Ab
dUlhamid, emniyetini ordusunun 
kuvvetinden ziyade, devletler 
arasındaki kıskançlıklara ema
net etmeQi tercih ediyordu. 

AbdUlbamıd zamanında, Os· 
manlı ordusu, teşklliltsızlığın ve 
bakımsızlığın en son derekesl
ne inmiştir. Donanma, boğaza 

blle çıkamıyacak blr halde, Ha
llç'de pastutmaktadu. Topların 

kamaları, emin olmak için, u· 
zak.ça bir depoda muhafaza edil
mektedir. 

Paytabttaki kıtalar, selamlık 
alayları ve bir de şehirde çıka
bilecek ısyanlan bastırmak için 
dlr. Taşradaki bıtalarla dopolar 
ise, her şeyden mahrumdur. 
MQdaf aa işleri lçln nadiren sar
fedllen paralar ise, ricalin ce
bine girmektedir. Fakat bunu 
mukabil. padlyah, askerlerinin 
tayınatını kendi saray lhliyaç· 
lanna tahsis etmektedir. 

BOyle bir orduda, bntnn dQn 
Yanın taadlrlni kauınan zaferle
ri yapacak kumandanların ve 
kıtala(tn çıkması, ancak. TOrk 
Dlllletlnln yQksek. cengaverlik 
Vasıflan ile kabill lzahtır. Nete
alm, TOrk ordusu bin, bir ha· 
del mtışklll4t ile dolu kısa bir 
denenin içinde Genç TOrkler 
tarafından biraz ıslah edilir e
dilmez, stratejik durumunun 
kutnlngııne rağmen Halitan har
bında şerefie çarpaşmış ve az 
80nra bllyllk savaşta, Osmanlı 
Ordusunun çoktan unutulmuş 
Olan eski şaııWıtını lmparator
lutun inhllallnden az evvel tek 

- arkası var -

Gençlik 

lerde muhafaza etmek temas etmesi icab eder. Muhafaza edilecek =~ ve saat tamiratı mağazası Pc 
kabildir. Yalnız, hariç- 2 - Çubuklu!alkım- üzümlerin miktarlarına =~ Trabzon Semerci/erbaşı No. 73 t.iE§i 
ten satın alacağınız il- lar " yeşil çubuklarile gökre bflu t:_rilzd~kyapıl~- aliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
zilmlerin uzun çubuk- beraber ,, koparılarak, ca ra arfl yu ve m..:-
lan ile beraber koparıl- suyu havi kaplara ko- teaddid olabilir. Trabzon - Rize postası eksiltmesi 
ması lazımdır. narak üzümler muhafa- Bunlarda, her sene, 

1 -~~venk usulile za edilir. üzQıtı~er ~uhafaza edi- P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
muhafa : Uzümler t_ama· Bu usulde sakımlar. leceği cıhetle, bunlara 1 • H~ftada karşılıklı iki defa sefer yapması 
mile kemale ge~dıkte, iki üç boğum aşağısın- . yapılacak m~af ~ za- ve gitme gelme 400 ki1o yük taşıması meşrut 
on, onbeş santımetre dan ve üstünden, çubu- man~a kendılennı a- Trabzon - Rize arası otomobil pastasında muay
uzunluğunda asma çu- ğile beraber kesilir, sal- mortı ede~ v_e sayede yen olan sıklet çiktıktan sonra kullanılacak ve
buğile beraber kesilir kımı havi çubuğun üst kışın, evlenmızde, sofra saitin hacmine göre yük ve yolcu taşımakta 
ve çubuğun uçlan bal- kısmı balmumu veya aşı lanmızda taze ll~ilm bu- ~.ütaahhit serbe~t ol~.alc şartile 1-10-936 dan 
mumu ile veya aşıma- ·ı k tıl alt lundurmak kabıl olur. ıtıbaren onbeş gün muddetle eksiltmeye konul-macunu ı e apa ır, . 
cunu ile örtülür, bundan d fi ü . d Haftada bır defa, muştur. Muvakkat teminat miktarı 36 liradır 

ucu a, ra ar zenn e . k I · l 2 B d I . sonra ratib olmıyan, ha- b I . I şışe ap ardakı su arı - e e uygun görülürse 15-10-836 perşem-
vadar bulunan, bir oda- t u unkank şğışe eklre vekya değiştirmek lazım ol- be gilnil saat 15 de ihalesi yapılacaktır. 

ene e o acı ara o- d . . E · 
da tahta kerevetler ya- k. B ka I . uğu gıbı, kaplardan 3 - ksıltme P. T. T. Başmüdürlüğü binasında-
pılır üzümler birbilerine n.u~ dı : du . p anndıçe-I tebahhur edecek su, o- ki komısyonda yapılacaktır. Şartnamesi ayniyer-

, rısın e aıma su o u d b · · ı dedi tamas etmemek şartile anınrt1tu etını çoğa ta r. 3-6-8-12 
k 1 1 olarak bulunur; salkımlı~ cağından buna ınani ol- ------....-.-------·----

bu erevet ere ası ır, b ki bul k . . d · p 1 k1 k · ı • 
O .. mi d"rt b ş .. çu u an unan, me- ma ıçın, o anın bır ke- azar 1 a arpa e Si tmesı 

zu b. er d t e gun- yilli koğalar içerisinde narına biraz sönmemiş 
dde il ırk ~~ 7u7en; veya şişeler içindeki su- kireç koymak mecb1ı- Askeri Sa. Alma komisyonundan : 
e ere 5 m ar aç • yun bozulmaması için,. riyeti vardır. Diğer şe· 

Bayburt kıtaab ihtiyacı için 22 9 936 günü saat 
9 da açık eksiltme ile ihalesinin yapılacağı ev
velce ilin edilen 40000 kilo arpanın beher ki
losuna ikinci ihale gününde teklif edilen fiat 
bahalı göraldOfOnden bir ay içinde pazarlık su 
retile alınacaktır. ve ilk pazarlığı 14 10 936 
çarşamba gQnü saat 9 da yapılacaktır. 

rilme~e .yn~ tuta~ ta;ıe· ince bir halde, bir mik- killerde üzümleri yaş 
ler,, sıv~ uç~ ma ~s ar- tar kömür tozu konur olarak muhafaza etmek 
la kes~ere odayı ar;;~· ve şişeler ve kaplar de· de kabildir, bunu diğer 
Bazan da, d" anı? ır likli mantar tıpalarla ka- bir yazımıza bırakıyo
duvan~ !111• ığenne ça- patılır, delikleri de bal- ruz. 
maşır ıpı veya tel ge- .t=======-====--=--==--= ....... =:c::ıc::=-===----=-= 

Pazarhkla odun eksiltmesi 

inhisarlar Başmüdürlüğünden : 
idaremizin kışlık ihtiyacı için 30 bin kilo 

sobalık kesilmiş kuru kızdağaç odunu pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

rerek salkımlar ellişer 
santim fasılalarla ve 
birer çengel ile, bura· 
lara asılır, fakat bu u-

Evsaf ve şeraiti evvelki gibidir. isteklilerin 
belli gQn ve saatta komisyonumuza muracaat-
lan ilin olunur. 29 3 6 9 

Vahşi ormanlar arasında .. Muvakkat güven parası 2813 kuruştur. ihale 
tarihi 20-10-936 Salı gilnO saat onbeştedir. 

Pazarhkla bulgur eksiltmesi 

Askeri Sa. Alma komisyonundan : 
Bayburt kıtaatı ihtiyacı için 25000 kilo bul

gurun 22-9-936 gilnü saat 9 da eksiltme ile 
ihalesinin yapılacaAı evvelce ilan edilen bulgu
run beher kilosuna teklif edilen fiat bahalı gö-

11 Sedat O ıgener Vermek ve şartnamesini görmek isteyenlerin 
idarede müteşekkil komisyona muracaat eyle-Hemen, kasaturumı çıkardı. niıan 

alda. Bir saniye . soura ııraaav ... 
diye bir 90I ormanı sarstı rözler 
bir noktaya dilı:ilmifti. Hay allah 
~ı venin. Kurıun arslanı 
~raıamlfb. Daha bunları diifü· 
"6rlerken ikinci bir prleme or
-..c1a yükseldi. Bu 1eferki kur
fQJa arslanı bacatmdan yaralamq· 
ta. anlan büabütün deliye döndü 
"- avoının üatüne dotru yürüme
te bqladı. Bu defa yılmaz ailihı· 
lal bullandı. Kurtun ridip havya· 
"- beynini depıifti. Aralan bir 
'it &ibi yuvarlanıp, yılmum önil 
" OUlllz olarak dqtü. 

Yılmu Demire ı 
• Demir, haydi maymanlan 

lldeıim. 
• Pek.iyi olur. 
Şimdi hepsi 7 kiti olmuşlardı. 

8'r de yoldan plirse eekizi bula· 
'-kiardı. Y ılmu Bomba çanluım 
tliaıe aldi. Makiaeliyi de rezaia
ltrden biri alda. Dia-erleri yalnız 
llillhıaruu tafıyorlardı. yalnız fişek 
'-talarına Demirle Çofkun laf•· 
)Orlarcb. 

Geafinlerden biriei ı 
• Şey... Bizim yol adalDllDIZI 

ttrliler bat:l&llllfb anu da kurla-

~· ~ vı rerlye dönerek ritti. Ö-
~r •tır atır yola revan ol-

8tr ,. unuttum... Size bu ıe1-
"1.r1n ilimlırİDİ 16yleyeylm ı 

llriti lı.QHP&a, Nı ı M. Hille 

Oiter ikisi Edinburrlu imişlet' •• 
Onlannda birinin adı M. Franr, 
diterinin adı M. Conaan. meleri ilan olunur. 1-6-10-15 

Biri de lrlanda da VVeksford- ı-----------·-------
Yurtdaş : rüldnğünden bir ay içinde pazarlık suretile alı-lu Dr. M. Pendiltindir. Tam bu 

aarada miltbif bir (Ükreme ~orma
nın içinde derin akisler birakarak 
inledi. Biltnn okamn yilzil aapsarı 

nacak ve ilk pazarlıtı 15 1 O 936 persembe gü-

lr.e1ilmifti. Bu ae idi ?I •• 
Çotkunla Yılmaz ailr' atle aoain 

T a yy are ye Yardım nü saat 9 da yapılacaktır. Evsaf ve şeraiti ev-

Et . u...-. ~ v~lki gibidir. İsteklileri.o belli gün ve saatta ko· 
relditi tarafa başlarına çeviriooe 
adeta çılpıa dö~iltlerdi. .Gö~
dilkleri ıey çok ilrkunçtü. l ra bır 

meyı r ~~,!:-,ma.. mısyona muracaatlan ılin olunur. 29 3 6 9 

roril Gemiri bir koluna 11klftır· 
ID1J, zavallı çoc:uk olanoa kuvve
tini tarfetme1ine ntmen, lr.ooa 
Korilin birarzcılr. olsun hiç filphe 
ıi yoktu. Ne oldu bilinmez kooa 
Goril bir röz açıp lr.apaymoaya 
kadar bilyük atalçarın aruandan 
kaybolup ritti. Arbamdan yıl· 
mazla Çofk.un bir iki el ateı et
tiklerine röre koca Gorilin yalnız 
uzaktan uzat• butıtı dal çıtırdı· 
lannın sealeri pyordu. Nihayet 
bir uman ıonra bu da kayboldu. 

Zayi 

şehadetname 

330 senesinde lçkale 
Rüştilye mektebinden 
mezun olduğuma dair 
aldığım şehadetnamemi 

·-1! •• aldı. 
Orman yine uki ........ p • tt• y ... al ••• zayı e ım. enısını a-

Geoe olmuttu. Esrar dölu or- • 
man rilzrino verditi e9intiyle i cağımdan hükmü olma-
büyillı: •taçların ~ zaman 1 dı"'ı ilin olunur. 
çıkardıkları bamurtu, denndon ııe ı5 
len çak.al ve pantor miyavlaması Muh' . hal . 
aruına kanıı!ordu. Bu arada üç ıtt.ın ma esmde 
rölp yerdeki ,çalıların çıkardıt• • Kara kullukcu o"'ulla-
bafif çıbrblarla onnaıun _ lı:aranbk· ı 5 
larına dorru )'&Yrf )'•Vat ilerle·~ nndan Hasan oğlu 
yordu. • trkela ~ar • Ali AktQrk 

Erzak, odun, vem eksiltmesi 
Cla81 Miktarı .Bedell Muvakkat ~e tarihi ihale gQnQ ihale saab ihale şekli 

Kilo Lira Lira 
Nohut 7000 1000 79 19.10·986 Pauırtesl 16 Açık ek. 
Odmı 300000 S7CSO 283 19-10-936 ,, 18 • ,, ,, 
Un 200000 80000 22C50 20-10-936 Sah 15 Kapa!ı Z. 
Saleyaı 6500 4950 872 20.10-937 • 17 Açık ek. 
Bultur 20000 2600 196 24-10·936 Cıımartesl 9 ,, • 
Kuru fasulya 19000 2850 214 24·10-936 • 10 ,, • 
Sığır eti 60000 12000 900 26-10.986 Pazartesi 14 Kapalı Z. 
Mercimek 7000 1050 79 26·10-986 • 16 Açık ek. 
Plrlno 10000 2GOO 188 26-10-980 • 17 • • 
Yulaf 65000 8CS75 210 27-10·986 Salı 15 ,, ,, 
Kuru ot 50000 2600 188 27-10 936 ,, 16 ,, ,, 
Saman 2GOOO 1000 7G 27-10·936 ,, 17 ,, ,, 

Askeri satınalma komisyonundan : 
Glreaon proltonu lbtlyaeı olan clnalerl yukarda yazılı b\Jlunan onikl kalen erzaka ait şartna. 

melerl almak ve gormek isteyenlerin her gtın Olreson Alay satınalma komisyonuna gelmeleri. 
Eksiltmeye etrmek isteyenlerin 2490 eayılı kanunun lklnci ve QçQncn maddelerindeki vesika

larla teminat ve tekllt mek.tuplarlle komisyona muracaat etmeleri ve teklif maktuplannı ihale 
uabndan blr .. t enel tomis1(>na vermiş bulunmalan. 

Yukarda yazılı erzakl&rdan kapalı zarfla ihalesi yapılapak olan ( 200000 ) kilk unun Samsun; 
Amasya; Tokat ve sıvaata da muayene arzedebllecetlnl ve muvahk raporu alındıktan IOnra 
Olreeooa '' AlaJ JWerlDe b4ar nakllyesl ve yollarda ıslanmak ve dökülmek glbl her tOrlQ 
~ " DOkllllrıUD MOtoalab1411ı• alt buludu&u uaıı oıuour. ı . o • 9 • ıa 



6 Birinciteşrin 1936 

Borsalar 
5 Birinclte~rin 936 

Hamburğ borsası 

Gireson fındıkları 
fç fıııdık lııızır 

,, • \udcll 149 
Kabuklu fındık hazır 30 

" 
,. ,·ndeU 

-
Trabzon fındıkları 

iç fıııdık hazır 
" ,. Vtıdt lİ 118 
Kııhukl u fıudık lınzır 

• ,, \'ad eli 29 

ltalya fındıkları 
iç fındıkh~ 6-50-

.. ,. vadeli fi:i0-600 

Berfin borsası 
'rUrk yumurtnlurı 

Küçük mal 12 
Orta • 12,25 
iri 12,!iO 

lstanbul kambiyo borsası 
Pe~eta 
Llrcl 

72i25 
1012 

Rayişmıırk 1 ,97.!i 

/ stanbul ticaretborsası 
lç fındık Glrcson 
• ,, Trnbzon 
.. ,, Ak~eknlo 

D 

Fazla 

v 

/YEN/YOL} 

Bugece Yıldız sinemasında 
1 - Amerikan First National Pictures mamulatı 

olan yüzlerce kişinin yarattığı heyecan ve 
meraktan tekmil dünyayı titreten fi)m. 

Sesli sözlü ve şarkılı, sinemanın perdelerinde hiç 
kimsenin daha görmediği yepyeni vakalar ile 

dolu bir san'at eseri. 
2 - R.C.A. studyoJarında hazırlanan 3 muazzam 

kısımlık fevkalade bir eser 

200,000 senelik 
rango Aşıkları 

3- Canlı resimler serimizin en latif komedilerinden 

MiKEY ANAFORCU 

NÜV 

Rengi solmıyan, kahbı bozulmıyan dünyanın 

en iyi şapkasıdır. 
Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

Harunlar Müessesesidir. 
Aynca çok ucuz kadın erkek ve çocuk şapka
lannın çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. 
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Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 
mağazamızdan temin edebilirsin;z .. 

Cep ve kol saatlarının en fantazı 
ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres : THA B Z ON 
Kundura<'ılar caddesi Hami ve Kemal Nalbantlar Mağn7,nsı 

~ASDMEVÜ 
Yeni, temiz ve çeşitli hurufatile bütün matbaa işlerini 

En temiz, en ucuz bir surette yapar .. 
Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda hezırlar • e gö.-.der:f. 


